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“Birileri, çıkarları için tüm dünyayı ateşe atmayı göze alabilir.
Biz, hakkın, merhametin, adaletin yanında
yer almaya devam edeceğiz.”
Recep Tayyip Erdoğan

D

ünyanın göç gerçeği ile imtihanı tüm hızıyla devam
ederken, göç çalışmaları ve yönetimi üzerine Türkiye bir
taraftan öğrenirken diğer taraftan dünyaya bu birikimini
eş zamanlı olarak öğreten kaynak bir ülke haline geldi.
Şüphesiz ki, bu karşılıklı öğrenme eylemine en büyük katkı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göç gerçeğine salt bir fiili
durum, hukuki ve şeklî bir kavram olarak değil aynı zamanda adalet,
şefkat ve merhamet eksenli insanî değer yargılarını da öne çıkaran bir
bakış açısı kazandırmasıyla sağlandı.
Bu yılın haziran ayında siz değerli okurlarımıza ulaştırdığımız,
Uluslararası Göç, Entegrasyon ve Uyum teması ile yayımladığımız 5.
sayıda, göç alanında dünya üzerinde gerçekleşen entegrasyon uygulamalarını ve bu kapsamda İngiltere, Fransa, Japonya, Avusturya gibi
ülkelerdeki örnekleri sizlere sunmuştuk. Yine Uluslararası Göç, Entegrasyon ve Uyum teması ile devam eden elinizdeki bu 6. sayımızda da,
Türkiye’de çeşitli alanlarda uygulanan entegrasyon politikaları başta
olmak üzere, Japonya ve Fransa örneklerine yer verilmiştir. Ulusal ve
uluslararası boyutta entegrasyon politikalarının toplumsal alanlardaki
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sorunlarına değinen bu sayımızda, birbirinden değerli beş makale siz
değerli okurlarımızın istifadelerine sunulmuştur.
Giray Sadık ve Hilal Zorba, “Humanitarian Diplomacy for Syrian
Refugees and Turkey-EU Relations’ başlıklı makalede, Türkiye ve AB’nin
Suriyelilere yaklaşımını ‘insani diplomasi’ odağında karşılaştırmaktadır. Bu kapsamda; Türkiye’nin uyguladığı açık kapı politikası, Suriyelilerin hukuki niteliği, Suriye’de barış ortamını sağlama çabaları ve
Suriye krizinden kaynaklı yük paylaşımını, Türkiye ve AB açısından
karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.
Hidayet Sıddıkoğlu, “Refugee and Asylum Seeking in Modern Japan: Analysis of Japan’s Humantarian Commitments and Xerophobic
Problems” başlıklı makalede, Japonya’nın yabancılara yönelik dış politikasındaki “barışa proaktif katkı” kavramını incelemektedir. Aynı
zamanda, bu kavramın ifade ettiği durumlardan biri olan kapalı kapı
politikasını; tarihi, etnik, kültürel, siyasi yönleriyle irdelemekte ve bu
politikanın uluslararası yükümlülüklere uygunluğu ile Japonya’nın bu
politikadan amaçladığı hususlar tartışılmaktadır.
Sureyya Sonmez Efe, “Legal Status and Economic Membership of
Seasonal Migrant Workers in Turkey” başlıklı makalede, Türkiye’deki
mevsimlik göçmen işçilerin statüsüne odaklanarak, bu durumu çok
uluslu ve ahlaki bir yaklaşımla sorunsallaştırmaktadır. Mevcut sorunun, mevsimlik işçilerin statüsünün belirlenmesi ve yasal düzenlemeler yapılması ile aşılabileceği ifade edilerek bu düzenlemelerin sosyal,
ekonomik, hukuki gerekliliği ile ilgili politika yapıcılara ve kanun koyucuya ışık tutmaktadır.
Müşerref Yardım, “Göç ve Entegrasyon Politikaları Işığında Fransa'da Toplumsal Kabul” başlıklı makalede, Fransa entegrasyon politikasının asimilasyonist özelliği başta olmak üzere, mevcut durumun toplumsal kabule etkisini, ve tarihsel süreçte gösterdiği gelişimi Fransız
göç politikalarında meydana gelen değişimler ışığında ele almaktadır.
Fransa tarafından uygulanan bu asimilasyonist politikanın, ayrımcılık
ve hatta ırkçılığa varan boyutu hukuki, dini, sosyal ve kültürel açılardan eleştirilmektedir.
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Eray Aktepe, Mustafa Tekdere, Abdullah Şuhan Gürbüz, “Toplumsal Uyum ve Bütünleşme Bağlamında Erzincan’a Yerleştirilen Ahıska Türkleri Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı makalede, en temelde
mekânsal değişikliği ifade eden göç olgusunun yaşam, kente uyum
gibi imkânları ile birlikte gelen sosyal zorluklarını, Ahıska Türkleri
açısından değerlendirmektedir. Devlet eliyle desteklenmesi ve soydaş
bir grubun göçü olması sebebiyle ayrıcalıklı kabul edilen bu göç hareketinin, toplumsal uyum ve bütünleşme sürecine etkisi saha araştırması yapılarak analiz edilmektedir.
2017 yılını arkamızda bırakırken, göç ile ilgili “Entegrasyon ve
Uyum” üzerine yapacağımız çalışmaları da aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Dinamik bir süreç olarak devam eden göç, dünyanın birçok
yerinde anlaşılmayı bekleyen bir sorun olarak varlığını genişleterek
sürdürüyor. Bilgi temelli süreçlerde göç olgusunu anlamak, kavramak, tanımlamak ve politika önerilerinin tartışılarak en doğru uygulama modellerini hayata geçirebilmek gayreti Türkiye’yi dünyada
ayrı bir yere taşımaktadır. Demografik özelliklerine, etnik kökenine
ve inancına bakmadan hukukî statüsü göçmen, mülteci, sığınmacı vb.
ne olursa olsun insanı insan olduğu için göç vesilesiyle misafir eden
büyük bir devletin, aziz bir milletin ve kadim bir geleneğin temsilcisi
olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşıyoruz. 2018 yılında da akademik açıdan tatmin edici dosya ve makalelerle sizlerle birlikte olabilmek temennisiyle…
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Ok
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